
Köttkvarn

Daily Collection

 
450 W nominell

1 600 W blocked power

1,7 kg/min

 
HR2709/20

Högpresterande malning, ultra-kompakt design
Överlägsen motor för malning av upp till 1,7 kg/min

Den här kompakta köttkvarnen från Philips är framtagen för att spara utrymme i köket både vid användning och

förvaring. Tack vare den kraftiga motorn och metallkopplingen kan du mala stora mängder av kött.

Kraftfull precision

Stark motor med 450 W nominell effekt och 1 600 W maximal effekt

Mal upp till 1,7 kg på 1 minut

2 malningsskivor i hygieniskt rostfritt stål (5, 8 mm)

Tillförlitlig och hållbar

Koppling helt i metall för bästa prestanda i alla lägen

Hygienisk kniv i rostfritt stål som håller sig vass

Motorskyddsenhet

Enkelhet

Korvhorn 12 mm (tunn) och 22 mm (tjock)

Innovativt 2-sidigt rengöringsverktyg

Enkel utmatning för enkel malning

Självkorrigerande kniv och skruv för alltid korrekt montering

Lätt att bära med sig tack vare det inbyggda handtaget



Köttkvarn HR2709/20

Funktioner

Kraftfull motor

450 W nominell effekt, 1 600 W maximal effekt

för snabb och enkel malning.

Hög kapacitet

Mal upp till 1,7 kg på 1 minut.

2 rostfria stålskivor

2 malningsskivor i hygieniskt rostfritt stål (5,

8 mm)

Utrustning helt i metall

Utrustning helt i metall utformad för att klara

rejäl finhackning.

Hygienisk kniv i rostfritt stål

Hygienisk kniv i rostfritt stål som håller sig

vass.

Motorskyddsenhet

TCO-motorskydd för lång produktlivslängd.

Korvhorn

De två olika storlekarna på korvhornet gör att

du kan skapa olika typer av korvar. Använd 12

mm-röret för tunnare korv, eller 22 mm-röret för

tjockare korv.

Innovativt rengöringsverktyg

Innovativt 2-sidigt rengöringsverktyg förkortar

rengöringstiden med 50 %. Efter malning

klickar du enkelt på rengöringsverktyget på

malningsskärmen och sköljer under rinnande

vatten. Ingen mer långtråkig rengöring av

tilltäppta hålskivor!

Enkel utmatning

Enkel utmatning för enkel malning.

Självkorrigerande delar

Kniven kan bara monteras korrekt på

matningsskruven.

Inbyggt handtag

Lätt att bära med sig tack vare det inbyggda

handtaget.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Köttkvarn HR2709/20

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Rengöringsverktyg, Korvhorn

Design och finish

Färg(er): Vit/skymningsgrå

Kniv, material: Rostfritt stål

Material i tillbehör: Rostfritt stål

Material i huvudenhet: ABS-plast

Allmänna specifikationer

Antal hastighetsinställningar: 1

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,0 m

Frekvens: 50 Hz

Effekt: 1 600 W

Vikt och mått

Korvhornets diameter: 12, 22 mm
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